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Βαςικζσ αλλαγζσ ςτον νόμο περί δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ Σερβίασ (PP Act) 
 

- Τποβολή αίτηςησ ηλεκτρονικά. Ο PP Act 1 ειςιγαγε τθ δυνατότθτα υποβολισ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ. Αυτό γίνεται διαδικτυακά μζςω τθσ πφλθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
- Αφξηςη κατώτατου ορίου για την εφαρμογή του PP Act . Το προθγοφμενο κατϊτατο όριο 
των 500.000 RSD/δθναρίων, για τθν δυνατότθτα αίτθςθσ, αυξικθκε ςε κυμαινόμενα κατϊτατα 
όρια ανάλογα με τον τφπο των ςυμβάςεων  
- Κριτήρια για την επιλογή του προςφζροντοσ. Τα κριτιρια και θ διαδικαςία για τθν 
ποιοτικι επιλογι των προςφερόντων αλλάηουν ςθμαντικά. Αυτζσ οι αλλαγζσ ςτοχεφουν ςτθν 
αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ταχφτθτασ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ προςφοράσ, 
επιτρζποντασ ταυτόχρονα ςτθν ανακζτουςα αρχι να ηθτιςει απόδειξθ των εγγράφων όταν και αν 
χρειαςτεί.  
- Σροποποιήςεισ των δημοςίων ςυμβάςεων. Το πεδίο των τροποποιιςεων των δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζχει διευρυνκεί ςθμαντικά ϊςτε να παρζχει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν εκτζλεςθ των 
ςυμφωνιϊν. 
- Περιοριςμοί για τθν πρόςλθψθ υπεργολάβων Ο περιοριςμόσ του μζγιςτου όγκου 
εργαςίασ κατά 50% που κα μποροφςε να ανατεκεί ςε υπεργολάβουσ καταργικθκε εντελϊσ, 
πράγμα που ςθμαίνει ότι οι προςφζροντεσ ζχουν ςθμαντικά μεγαλφτερθ ελευκερία κατά τθ 
διάρκρωςθ τθσ προςφοράσ τουσ τϊρα όςον αφορά τθν εςωτερικι τουσ οργάνωςθ και τον 
καταμεριςμό τθσ εργαςίασ.  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 23 Δεκεμβρίου 2019, θ Εκνοςυνζλευςθ εξζδωςε τον νόμο περί δθμοςίων ςυμβάςεων («Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ RS» αρικ. 

91/2019 - εφεξισ «νόμοσ PP») 
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Αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ 
 
Στισ 23 Δεκεμβρίου 2019, θ Εκνοςυνζλευςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ ενζκρινε τον νζο 
νόμο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, που δθμοςιεφτθκε ςτο τεφχοσ υπ’ αρικ. 91/ 19 τθσ 24θσ 
Δεκεμβρίου 2019 Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ. («Νόμοσ για τισ 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ», «Νόμοσ»).  

Ο νόμοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και εφαρμόηεται από τθν 1θ Ιουλίου 2020, με 
εξαίρεςθ τισ παρακάτω επιμζρουσ ειδικζσ διατάξεισ οι οποίεσ: 

- ρυκμίηουν τθν υλικι ανεξαρτθςία του Προζδρου και των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ, οι οποίεσ 
τζκθκαν ςε άμεςθ εφαρμογι, ιτοι ταυτόχρονα με τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του 
Νόμου. 
 
- ρυκμίηουν τθν υποχρζωςθ του αρμόδιου Οργανιςμοφ να επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ 
οντότθτεσ να εγγράφονται ςτο μθτρϊο των προςφερόντων ςφμφωνα με το Νόμο, οι οποίεσ 
τζκθκαν ςε εφαρμογι τθν 1θ Μαρτίου 2020, 

- των οποίων θ εφαρμογι τελεί υπό τον όρο τθσ προςχϊρθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ο πρόςφατοσ Νόμοσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ρυθμίηει τα ακόλουθα θζματα: 
-τουσ κανόνεσ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίων διαγωνιςμϊν. 
-τισ δραςτθριότθτεσ και μορφι οργάνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Συμβάςεων. 
-τθν υποχρζωςθ ρφκμιςθσ ηθτθμάτων που αφοροφν τθν προςταςία των δικαιωμάτων ςτισ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων διαγωνιςμϊν, που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα και τουσ ςκοποφσ τθσ 
Κυβζρνθςθσ. 
-τθ διαδικαςία προςταςίασ των δικαιωμάτων ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων διαγωνιςμϊν και ςε 
άλλεσ περιπτϊςεισ ςφμφωνα με το Νόμο, κακϊσ και 
- ςε άλλα ςθμαντικά ηθτιματα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
Οι πιο ςθμαντικζσ καινοτομίεσ του νζου νόμου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι οι εξισ: 

• Νζα κατώτατα όρια για την εφαρμογή του Νόμου  

Ενϊ τα προθγοφμενα όρια για τθν εφαρμογι του νόμου ιταν κοινά για όλουσ τουσ τφπουσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και ανζρχονταν ςε RSD500.000, ο νζοσ νόμοσ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ειςάγει νζα κατϊτατα όρια κάτω από τα οποία ο νόμοσ δεν εφαρμόηεται. 
Ειδικότερα: 

o για αγακά και υπθρεςίεσ, το κατϊτατο όριο εφαρμογισ ανζρχεται ςε RSD1.000.000.  
o για ζργα το κατϊτατο όριο ανζρχεται ςεRSD3.000.000.  

 
Για τισ ανάγκεσ των διπλωματικϊν και προξενικϊν αποςτολϊν, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ 
άλλων δραςτθριοτιτων τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ ςτο εξωτερικό, ζχουν κακοριςτεί 
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υψθλότερα κατϊτατα όρια, ςυγκεκριμζνα RSD 15.000.000 για αγακά και υπθρεςίεσ, και RSD 
650.000.000 για ζργα 

- Οι κοινωνικζσ και άλλεσ ειδικζσ υπθρεςίεσ υπάγονται ςε ειδικό κακεςτϊσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Ειδικότερα δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Νόμου για τθν προμικεια 
κοινωνικϊν και άλλων ειδικϊν υπθρεςιϊν των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία είναι μικρότερθ 
από 15.000.000 RSD ι μικρότερθ των 20.000.000 RSD όταν θ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
διεξάγεται από τομεακι ανακζτουςα αρχι. 

 

• Ειςάγεται κατηγορία ευρωπαϊκών ορίων. 

Ο οριςμόσ τθσ εν λόγω κατθγορίασ ορίων δεν είναι προαπαιτοφμενο για τθν υποχρεωτικι 
εφαρμογι του Νόμου, αλλά για οριςμζνουσ επιμζρουσ κανόνεσ τθσ διαδικαςίασ. 
  
 Τα ευρωπαϊκά κατϊτατα όρια είναι όρια αξίασ, που ορίηονται ςε τρεισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ που 
ςχετίηονται με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, και ςυγκεκριμζνα:  
(i) οδθγία 2014/24 / ΕΕ (θ λεγόμενθ κλαςικι οδθγία),  
(ii) οδθγία 2014/25 / ΕΕ (θ λεγόμενθ τομεακι οδθγία) και  
(iii) οδθγία 2009 / 81 / ΕΚ (οδθγία άμυνασ και αςφάλειασ).  
 

• Αποδεικτικά των κριτηρίων ποιοτικήσ επιλογήσ μιασ οικονομικήσ οντότητασ  

Η διλωςθ για τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων είναι μια επίςθμθ διλωςθ τθσ ενδιαφερομζνθσ 
οικονομικισ οντότθτασ ότι πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια και ότι δεν βρίςκεται ςε 
καμία από τισ περιπτϊςεισ λόγω των οποίων εξαιρείται ι μπορεί να αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία δθμοςίων ςυμβάςεων. Η διλωςθ αυτι κα υποβλθκεί ςτθν προςφορά ι ςτο 
αίτθμα ςυμμετοχισ και κα χρθςιμεφςει ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ αντί για αποςπάςματα 
και πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
 
Νζα κριτήρια για την ανάθεςη ςυμβάςεων  
Ο νζοσ Νόμοσ ορίηει ότι το ςυμβόλαιο ανατίκεται ςτθν πιο ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν αναλογία τιμισ ι τιμισ-ποιότθτασ, δθλαδι το κόςτοσ και τθν 
ποιότθτα.  
 

• Νζα πφλη δημοςίων ςυμβάςεων  

Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ καινοτομίεσ που επζφερε ο νζοσ νόμοσ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ είναι θ χριςθ και θ εφαρμογι τθσ νζασ πφλθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  
 
Μζςω τθσ πφλθσ, εκτελοφνται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

o υποβολι προςφορϊν 
o άνοιγμα προςφορϊν 
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o επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά με τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ και 
διευκρινίςεισ τθσ τεκμθρίωςθσ του διαγωνιςμοφ 
o θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για προςταςία δικαιωμάτων  
 
• υνεργαςία καινοτομίασ  

Ειςάγεται μια νζα διαδικαςία δθμοςίων ςυμβάςεων - μια εταιρικι ςχζςθ καινοτομίασ ςτθν 
εφαρμογι τθσ οποίασ μποροφν να προςφφγουν οι ανακζτουςεσ αρχζσ εάν ζχουν ανάγκθ για 
καινοτόμα αγακά, υπθρεςίεσ ι ζργα, τα οποία δεν μποροφν να υλοποιθκοφν με τθν 
προμικεια προϊόντων, υπθρεςιϊν ι ζργων που είναι διακζςιμα ιδθ ςτθν αγορά. 
 

 Εξιςορρόπηςη τησ διαδικαςίασ δημοςίων ςυμβάςεων ςε ςχζςη με την αξία. 

Οι ίδιεσ διαδικαςίεσ κα εφαρμοςτοφν ανεξάρτθτα από τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ιςχφουν μεγαλφτερεσ προκεςμίεσ για τθν υποβολι των προςφορϊν και των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ για τισ ςυμβάςεισ με υψθλότερθ αξία. 
  
   
Εγγυήςεισ 
Για πρϊτθ φορά ςτο ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ Δθμοκρατία τθσ Σερβίασ, ο Νόμοσ 
προςδιορίηει με ακρίβεια τα μζςα εξαςφάλιςθσ που ενδζχεται να απαιτοφν οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ ςτα ζγγραφα διαγωνιςμοφ από οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Ο ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει από τθν οικονομικι οντότθτα να τθσ παράςχει 
εγγυιςεισ:  
• για τθ ςοβαρότθτα τθσ προςφοράσ - δεν μπορεί να είναι υψθλότερο από το 3% τθσ αξίασ 
τθσ προςφοράσ χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ).  
• για τθν εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων - δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ).  
• για τθν εξάλειψθ των ελλείψεων εντόσ τθσ περιόδου εγγφθςθσ - δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ 
(ΦΠΑ).  
• για ηθμία που τυχόν προκφψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ανατεκείςασ ςφμβαςθσ.  
• για επιςτροφι τθσ προκαταβολισ - πρζπει να ιςοφται με το ποςό τθσ προκαταβολισ  
 
Ηλεκτρονικόσ κατάλογοσ 
Η ανακζτουςα αρχι ζχει τθν ευκαιρία να ηθτιςει ι να επιτρζψει τθν υποβολι προςφορϊν με 
τθ μορφι θλεκτρονικϊν καταλόγων ι για προςφορζσ που περιζχουν θλεκτρονικοφσ 
καταλόγουσ.  
 
Ο θλεκτρονικόσ κατάλογοσ καταρτίηεται από τον υποψιφιο ι τον προςφζροντα ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και με τθ μορφι που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  
 
Ο θλεκτρονικόσ κατάλογοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ που ιςχφουν για τα 
εργαλεία θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, κακϊσ και με όλεσ τισ άλλεσ πρόςκετεσ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται από τον πελάτθ. 
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• Νομική προςταςία 
 
Υπάρχουν δφο ειδϊν προκεςμίεσ:  
 
• θ μία που αναφζρεται ςτισ αιτιςεισ προςταςίασ των δικαιωμάτων, θ υποβολι των οποίων 
αμφιςβθτεί τισ ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε ςχζςθ με τον κακοριςμό του είδουσ τθσ 
διαδικαςίασ, το περιεχόμενο τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ και τθν τεκμθρίωςθ του 
διαγωνιςμοφ, και  

• θ άλλθ που ςχετίηεται με αιτιματα προςταςίασ δικαιωμάτων των οποίων θ υποβολι 
αμφιςβθτεί τισ ενζργειεσ του ανακζτοντοσ φορζα που ελιφκθςαν μετά τθν προκεςμία 
υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων, και οι οποίεσ υποβάλλονται μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ 
απόφαςθσ του ανακζτοντοσ φορζα ςτθ διαδικτυακι πφλθ δθμοςίων ςυμβάςεων ι μετά τθν 
παραλαβι τθσ απόφαςθ ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο Νόμοσ δε προβλζπει ςχετικι δθμοςίευςθ. 

• Στον υποψιφιο ςτον οποίο ζχει ανατεκεί ςφμβαςθ δόκθκε με τον πρόςφατο Νόμο θ 
ευκαιρία να εκφράςει τθ γνϊμθ του ςχετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςτο 
υποβλθκζν αίτθμα για προςταςία των δικαιωμάτων.  
• Επαναφζρεται το υποχρεωτικό αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ για 
προςταςία του δικαιϊματοσ ςε περαιτζρω διαδικαςίεσ. 
• Ορίηεται επίςθσ ότι κατά τθν υποβολι αίτθςθσ για προςταςία των δικαιωμάτων ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ο αιτϊν υποχρεοφται να υποβάλει απόδειξθ πλθρωμισ του τζλουσ, 
διαφορετικά ζνα τζτοιο αίτθμα κα απορριφκεί με απόφαςθ χωρίσ να ηθτθκεί πρϊτα από τον 
αιτοφντα να ςυμπλθρϊςει το αίτθμα. 
• Η προκεςμία για τθν κίνθςθ διοικθτικισ διαφοράσ μειϊκθκε από 30 ςε 15 θμζρεσ. 
• Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ του νόμου, θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων ςυνζχιςε να 
λειτουργεί ωσ Υπθρεςία Δθμόςιων Συμβάςεων.  
• Η επίβλεψθ του ζργου των ανακζτοντων φορζων διενεργείται από τθν Υπθρεςία 
Δθμόςιων Συμβάςεων προκειμζνου να προλαμβάνονται, να εντοπίηονται και να 
εξαλείφονται παρατυπίεσ που ενδζχεται να προκφψουν ι ζχουν ςυμβεί κατά τθν εφαρμογι 
του Νόμου για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ. 
• Το Υπουργείο Οικονομικϊν εποπτεφει τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Με αυτόν τον τρόπο, καταβάλλονται προςπάκειεσ για να εξαςφαλιςτεί 
μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, μείωςθ του διοικθτικοφ 
φόρτου κακϊσ και αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
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Πηγζσ-Χρήςιμεσ Διευθφνςεισ 
 

 Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων και Αγορϊν/Department for Public Procurements and 
Contracts  
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/organisation/sector-for-legal,-staff-and-common-
affairs/department-for-public-procurements-and-contracts  
 

 Γραφείο Διαχείριςθσ Επενδφςεων/The Public Investment Management Office- 
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement  
 

 Ανακοίνωςθ τθσ Σερβικισ Κυβζρνθςθσ για το Νόμο περί Δθμοςίων Συμβάςεων/Government 
passes Public Procurement Bill- 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/145530/government-passes-public-procurement-bill.php  
  

 Stojković Attorneys- Αλλαγζσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθ Σερβία  
https://statt.rs/changes-in-public-procurement-in-serbia  
 

 Samardžić, Oreški & Grbović (SOG) Law Firm 
https://sog.rs/2020/09/29/key-changes-to-the-serbian-public-procurement-act  
 

 Πφλεσ δθμοςίων ςυμβάςεων –  
(1) http://portal.ujn.gov.rs/Default.aspx  
(2) http://stariportal.ujn.gov.rs  
 

 Ο Νομόσ για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ- 
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html  
 

 Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ Σερβίασ –  
https://ras.gov.rs/en/about-us/public-procurement 
 

 

 

 

 

 

 

Αποποίθςθ ευκυνών 
Οι πλθροφορίεσ ςε αυτιν τθ μελζτθ παρζχουν βαςικι μόνο ενθμζρωςθ προκειμζνου να λάβετε μια γενικι εικόνα επί του ηθτιματοσ. Η ςυλλογι 

και επεξεργαςία των ςτοιχείων ζγινε με τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςοχι βάςει όλων των διακζςιμων δεδομζνων και τεκμθρίωςθσ κατά τθ 
ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ. Επομζνωσ, αυτι θ μελζτθ δεν ςκοπεφει οφτε μπορεί να υποκαταςτιςει οποιαδιποτε νομικι, οικονομικι ι άλλθ 

εξειδικευμζνθ ςυμβουλι. Το Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου  δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν λάκθ, παραλείψεισ ι ελλιπι ςτοιχεία. 
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ: Ιοφνιοσ 2021 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/organisation/sector-for-legal,-staff-and-common-affairs/department-for-public-procurements-and-contracts
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/organisation/sector-for-legal,-staff-and-common-affairs/department-for-public-procurements-and-contracts
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/145530/government-passes-public-procurement-bill.php
https://statt.rs/changes-in-public-procurement-in-serbia
https://sog.rs/2020/09/29/key-changes-to-the-serbian-public-procurement-act
http://portal.ujn.gov.rs/Default.aspx
http://stariportal.ujn.gov.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html
https://ras.gov.rs/en/about-us/public-procurement


Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθζςεων Βελιγραδίου 

 

 

 

 


